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প্রচলরত তাফরীগ জাভাততয উয দদওফতেয পততায়াাঃ (পততায়া নং ৬৮৭৮৪) 

"দারুর উরুভ দদওফতেয দিান আলরভই তাফরীগ লফতযাধী নন। লিন্তু হ্যা, 

তাফরীতগয অতনতি বুর িথা ফতরন এফং চযভ ধযতনয ভত প্রিা িতযন। 

দমভনাঃ 

১) তাযা িুয'আতনয উতেলিত লজহ্াতদয িাস আয়াতগুতরা তাফরীতগয দেতে 

ফযফহ্ায িতয। মা সুস্পষ্টতই িুয'আতনয লফিৃলত। 

২) তাযা ফতর - দ্বীলন ভাদ্রাসা দিান িাতজয না। এ দথতি লিছুই াওয়া মায় না। 

দ্বীতনয জ্ঞান আতস শুধু জাভাততয সাতথ দফয হ্ওয়ায ভাধযতভ। 

৩) তাযা ফতর – উরাভাযা এততালদন মযন্ত লি িতযতছ? তাযা লিছুই িতযলন। 

দ্বীতনয মা প্রচায হ্তয়তছ, দসটা আলরভযা িতযলন। তাফরীগ জাভাততয দভহ্নততয 

ভাধযতভ দ্বীন ছলিতয়তছ। 

উরাভা দ্বীতনয ভাে ৪% িাজ িতযতছ, আয ফালি ৯৬% িাজ িতযতছ তাফরীগ 

জাভাত। আয এই ৪% িাজও উরাভাযা আোহ য জনয িতযলন, িতযতছ দফততনয 

জনয। 

৪) দিাতনা আতরভ তাপলসয িযতত দগতর তাযা থালভতয় দদয়, এফং ফতর শুধ ু

পাজাতয়তর আ'ভার-ই িতত হ্তফ। আয দিান ফই িা হ্তফ না। 

৫) তাক্বওয়া আয তামলিয়যাতুন নপতসয দিান প্রতয়াজন দনই। মা লিছু দযিায 

তায সফলিছুই জাভাততয সাতথ দফয হ্তর াওয়া মাতফ। 

৬) প্রলত ফছয এি লচো না লদতর তাযা দিান আলরভতি ভাসলজতদয ইভাভ 

লিংফা ভাদ্রাসা লেি লহ্তসতফ লনতয়াগ দদয় না। 

আয মলদ অজ্ঞানতাফত এভন িাউতি তাযা লনতয়াগ লদতয় দদয় আয তয তা 

জানতত াতয দম দসই আলরভ প্রলত ফছয চলে লদন সভয় রাগান লন, তাহ্তর 

তাযা ইভাভ এফং ভাদ্রাসায লেতিয দ দথতি অফযহ্লত দদয়। এভন িাতযা সাতথ 

তাযা লনতজতদয দভতয়তি লফতয়ও দদয় না। 

৭) তাযা উরাভাতদয তুচ্ছ জ্ঞান িতয। ক্রভাগত তাতদয সাতথ তিয িযতত থাতি। 
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৮) লচো না লদতর তাযা িাউতি দ্বীনদায দতা দুতযয িথা ভুসলরভও ভতন িতয 

না। 

৯) দম লনমাভুলিতনয তাফলরতগ অংগ্রহ্ন িতয না, তায িাজ দ্বীতনয মততাফি 

দিদভতই দহ্াি না দিন, তাযা তায িাজতি দ্বীতনয িাজই ভতন িতয না। 

তাতদয এযিভ আতযা অতনি ভত ও অফস্থান আতছ মা দদিায য ভপুলত সাইদ 

আহ্তভদ ারনুলয ছািাও আতযা অতনি উরাভা ও ফুজুগযাতন দ্বীন ফতরতছন, 

"তাফরীগ জাভাত এিলট লপযিাতত লযণত হ্তচ্ছ। 

তাফরীগ জাভাত ক্বুয’আন ও হ্ালদতসয থতি ফাদ লদতয় নফ উদ্ভালফত থ ও নফ 

উদ্ভালফত দ্বীন গ্রহ্ন িযতছ। 

আয এসফ লিছুই ঘতটতছ তাতদয চযভন্থায িাযতন।" 

দারুর ইপতা 

দারুর উরুভ দদওফে 

ভূর উদুয পাতওয়ায লরঙ্কাঃ 
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